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EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. panee merkille, että lopullisesti hyväksytyssä ja vuoden aikana muutetussa vuoden 2009 
talousarviossa nimenomaisesti liikenne- ja matkailuvaliokunnan toimialaan kuuluviin 
politiikkoihin osoitettiin yhteensä 2 427 000 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 
2 103 000 000 euroa maksumäärärahoina; panee lisäksi merkille, että näistä määrärahoista

– osoitettiin Euroopan laajuisille liikenneverkoille (TEN-T) 934 582 000 euroa 
maksusitoumusmäärärahoina ja 830 594 000 euroa maksumäärärahoina,

– osoitettiin liikenneturvallisuuteen 17 600 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 
14 500 000 euroa maksumäärärahoina,

– osoitettiin Marco Polo -ohjelmaan 64 971 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 
29 054 000 euroa maksumäärärahoina,

– osoitettiin liikennealan virastoille ja Galileon valvontaviranomaiselle 
146 902 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 109 257 000 euroa 
maksumäärärahoina,

– osoitettiin liikenteeseen, kestävän kaupunkiliikenteen painopisteala tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen seitsemännessä puiteohjelmassa mukaan lukien, 
427 424 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 388 859 000 euroa 
maksumäärärahoina,

– osoitettiin liikenteen turvaamiseen 2 750 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina,

– osoitettiin matkailuun liittyviin toimiin 3 800 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina 
ja 3 600 000 euroa maksumäärärahoina;

2. pahoittelee, että tarkastellessaan talousarvion toteuttamista varainhoitovuonna 2009 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin päätti jälleen keskittyä tutkimus- ja 
energiapolitiikkaan liikennepolitiikan sijaan;

3. on tyytyväinen Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskeviin hankkeisiin osoitettujen 
maksusitoumus- ja maksumäärärahojen jatkuvaan korkeaan käyttöasteeseen, joka on 
molempien kohdalla lähes 100 prosenttia, ja pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, että 
kansallisista talousarvioista osoitetaan riittävästi varoja tämän EU:n sitoumuksen 
täydennykseksi; muistuttaa, että parlamentti on tukenut unionin rahoituksen lisäämistä; 
pitää myönteisenä Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevan monivuotisen ohjelman 
2007–2013 hankkeiden väliarviointia, joka julkaistiin 27. lokakuuta 2010 ja jossa 
esitetään Euroopan laajuisten liikenneverkkojen määrärahojen optimointia ja korostetaan 
hankkeiden luotettavan rahoitussuunnittelun merkitystä;

4. on huolestunut siitä, että turvallisuuteen, liikennejärjestelmien optimointiin ja 
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matkustajien oikeuksiin osoitettujen maksumäärärahojen käyttöaste oli jälleen alhainen 
(73 prosenttia); panee merkille, että Marco Polo II -ohjelmassa saavutettiin 
maksumäärärahojen sadan prosentin käyttöaste vain siksi, että yli puolet alun perin 
osoitetuista määrärahoista jaettiin vuoden aikana uudelleen;

5. on tyytyväinen siihen, että Galileo-ohjelman maksumäärärahojen käyttöaste nousi 
huomattavasti vuoteen 2008 verrattuna, ja korostaa tämän ohjelman suurta merkitystä 
logistiikka-alan ja kestävän liikenteen kannalta;

6. panee merkille, että otantaan perustuvien tapahtumatarkastusten mukaan todennäköisin 
virhetaso on 2–5 prosenttia; kehottaa komissiota toteuttamaan lisätoimia virhetason 
laskemiseksi edelleen;

7. panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin katsoi Euroopan 
laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksen olevan olennaisilta osiltaan
laillinen ja asianmukainen; on ilahtunut siitä, että virasto on onnistunut täyttämään vielä 
vuoden 2008 lopussa avoinna olleet toimet;

8. korostaa, että alue- ja liikennepolitiikkaa on ehdottomasti koordinoitava tiiviimmin 
erityisesti Euroopan laajuisten liikenneverkkojen rahoituksen alalla, koska nykyisin 
hankkeiden eurooppalaista lisäarvoa arvioidaan vain harvoin ja siksi määrärahoja ei 
käytetä optimaalisesti esimerkiksi pullonkaulojen, rajaongelmien tai puuttuvista 
yhteyksistä johtuvien ongelmien poistamiseksi;

9. vaatii painokkaasti, että liikennehankkeiden valintamenettely ja hankkeiden 
hyväksyminen koheesiopolitiikan yhteydessä perustellaan luotettavammin;

10. on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen nro 8/2010 
investoinneista EU:n rautateiden infrastruktuuriin ja erityisesti toteamukseen, että 
liikenneverkkojen koordinaattoreilla on ollut tärkeä rooli muun muassa siksi, että he ovat 
helpottaneet alan toimijoiden välisiä yhteyksiä; kannattaa suositusta, että komission olisi 
harkittava uusien koordinaattoreiden nimittämistä muita ensisijaisia hankkeita varten;

11. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon, että ensisijaisia hankkeita ei 
valittu todellisten ja ennakoitujen liikennevirtojen perusteella ja että kustannus-
hyötyanalyysien käyttöä voisi lisätä;

12. kuultuaan komission selvitykset määrärahojen vajaakäytöstä ehdottaa, että parlamentti 
myöntää liikenne- ja matkailuvaliokunnan vastuualueeseen kuuluvilla aloilla komissiolle 
vastuuvapauden Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2009.


